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A Assembleia da UE dos representantes regionais e locais

Está aqui >  > Participe > Adira à comunidade de Jovens Políticos
Eleitos!

português

Adira à comunidade de Jovens Políticos
Eleitos! 

Programa Jovens Políticos Eleitos 2022 

É representante político, titular de um mandato a nível local ou regional na UE e nasceu após

1 de janeiro de 1982? Quer criar contactos, partilhar boas práticas, informar-se sobre a

legislação da UE e as oportunidades de financiamento disponíveis, contribuir para o trabalho

do Comité das Regiões Europeu e reunir-se e debater com os membros do CR e outros

representantes políticos locais, regionais e europeus? Não hesite em candidatar-se à rede de

Jovens Políticos Eleitos!

Leia adiante todos os pormenores sobre o Programa Jovens Políticos Eleitos 2022

e candidate-se até 8 de abril de 2022.

Centro multimédia  Contacto     
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Quem se pode candidatar ao programa?
Para se candidatar ao programa, é necessário:

ser titular de um mandato democrático, enquanto representante político eleito a nível regional ou local, num Estado-Membro da União
Europeia;

ter nascido após 1 de janeiro de 1982;

não ser membro ou suplente do CR;

ter um bom nível de inglês ou francês;

preencher o formulário de candidatura e enviá-lo até 8 de abril de 2022.

Os candidatos serão selecionados com base na qualidade do seu formulário de candidatura,
sendo igualmente tidos em consideração o equilíbrio de género, de representação regional e
local, de filiação política e de nacionalidade.

Porquê candidatar-se ao programa?
para estabelecer contactos com outros jovens políticos eleitos de outros países da UE e com outros representantes políticos a nível
local, regional, nacional e europeu;

para partilhar boas práticas com outros representantes políticos locais e regionais através da plataforma do programa
(YEPcommunity.eu);

para conhecer as oportunidades proporcionadas pela UE aos níveis local e regional;

para dar voz às regiões e aos municípios da UE no processo legislativo europeu;

para aumentar a sua visibilidade nos círculos europeus.

Os jovens políticos eleitos selecionados terão igualmente a oportunidade de participar em
várias atividades de comunicação relacionadas com o programa.

Em que consiste o programa?
O Programa Jovens Políticos Eleitos 2022 será integrado no Ano Europeu da Juventude.

O programa está estruturado em torno de três temas. No formulário de candidatura, deve
indicar os três temas por ordem de preferência.

1. Aproximar a Europa dos seus cidadãos

O Programa Jovens Políticos Eleitos ajudá-lo-á a construir pontes entre o seu município e
região e a União Europeia, dar-lhe-á ideias para promover a democracia e permitir-lhe-á
encontrar canais para fomentar a participação dos jovens no debate democrático e na vida
local.

2. Construir comunidades resilientes

No âmbito deste tema, o Programa Jovens Políticos Eleitos permitir-lhe-á conhecer melhor o
Pacto Ecológico Europeu, inspirar-se nos projetos de outros jovens políticos eleitos, membros
do CR e outros representantes políticos e, por sua vez, inspirá-los. Ficará também a saber de
que forma pode contribuir para as metas da UE em matéria de alterações climáticas e de
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neutralidade carbónica.

3. A coesão como valor fundamental

O Programa Jovens Políticos Eleitos permitir-lhe-á conhecer os instrumentos de
financiamento dos órgãos de poder local e regional, compreender de que forma a política de
coesão pode contribuir para a recuperação após a crise da COVID-19 e para o
desenvolvimento do seu município e região, bem como partilhar boas práticas com outros
jovens políticos eleitos.

As reuniões terão lugar, sempre que possível, em inglês e francês.

Quando se realiza o programa?

O Programa Jovens Políticos Eleitos 2022 decorre até à primavera de 2023, com atividades
programadas ao longo de todo o ano. Algumas delas são obrigatórias.

Após a conclusão, será incluído entre os alumni do programa, sendo convidado no futuro
para eventos selecionados.

Segue-se uma lista provisória das atividades para 2022. Tenha em atenção que as datas
poderão sofrer alterações.

Poderão ser programados outros eventos/atividades ao longo do ano, sobre os quais será
informado oportunamente.

sessões mensais de estabelecimento de contactos

participação nas reuniões das comissões e nas reuniões plenárias

participação nas consultas públicas

25 de maio: sessão de boas-vindas - obrigatória

22 de junho: sessão de formação sobre o tema «Aproximar a Europa dos seus cidadãos» – obrigatória

setembro: sessão de formação sobre o tema «Construir comunidades resilientes» – obrigatória

setembro: evento na reunião da Mesa fora da sede

outubro: sessão de formação sobre o tema «A coesão como valor fundamental» – obrigatória

10-13 de outubro: 20.ª Semana Europeia das Regiões e dos Municípios, sessão do Programa Jovens Políticos Eleitos – obrigatória

outubro/novembro: Fórum dos Jovens Políticos Eleitos

novembro: EuroPCom

Onde se realiza o programa?
Todos os eventos serão realizados em linha. Dependendo da evolução da pandemia de
COVID-19, o programa poderá sofrer alterações e os eventos previstos poderão ser
cancelados. Caso seja possível participar presencialmente em Bruxelas, será informado com
antecedência.

Como posso participar no programa?
Para se candidatar, deve preencher o seguinte formulário:

Candidatar-se à comunidade de Jovens Políticos Eleitos – inglês

Candidatar-se à comunidade de Jovens Políticos Eleitos – francês

Estão previstos subsídios para a participação? 
Não são concedidos subsídios para a participação em eventos e atividades em linha.

No caso de eventos que exijam a presença física em Bruxelas, se a sua realização for
possível, o CR pode:

reembolsar as despesas de viagem;

pagar uma ajuda de custo fixa por estadia, mediante apresentação do comprovativo de pernoita no local em que se realiza a reunião.

O b l d d d i t d j d d t d d d
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O reembolso das despesas de viagem e o pagamento das ajudas de custo dependem do
orçamento disponível. Se necessário, os pagamentos serão atribuídos por ordem de entrada
dos pedidos de participação.

Documentos

Social Media Toolkit to Promote the YEP Call 2022
2.89 MB ZIP

Contacto
Direção da Comunicação – Equipa do Programa Jovens Políticos Eleitos
yep-programme@cor.europa.eu

Share: 

Mapa do sítio
Política linguística

Declaração ambiental
Cookies

Advertência jurídica
Aplicação móvel do CR
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